Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 3. listopadu 2015
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, tajemnice Zimová, předseda akademického
senátu Jukl, vedoucí personálního a mzdového oddělení Petrželová, vedoucí studijního oddělení Mgr. Jiří Mazal
Omluveni: proděkan Hradil, proděkan Molnár
____________________________________________________________
Pan děkan zahájil jednání a seznámil přítomné s projednávanými body z porady rektora s děkany.
Diskutované body z porady rektora:
 Hodnocení výzkumných organizací rok 2014 – předložená tabulka shrnovala údaje za období 2009 – 2013.
PřF UP zaznamenala nárůst o 4800 bodů. Děkan uvedl, že s ohledem na vědecké výsledky fakulty v letech
2014 a 2015 můžeme nadále očekávat narůstající trend.
 Metodika rozpočtu UP – z jednání vyplynulo, že metodika bude zpracována písemně, princip dělení bude
stejný jako v minulých letech. Příspěvek na studenty bude pravděpodobně snížen. Děkan hlasoval pro
návrh, ale vyjádřil nesouhlas s využitím solidárnímu fondu v případě, má-li fakulta dostatek provozních
prostředků v FPP. V této souvislosti požádal děkan rektora o informace o rozdělení FPP mezi jednotlivé
fakulty a rektorát.
 Stipendia pro zahraniční doktorandy – tento bod se projednával na základě návrhu PřF. Diskutovaly se
možné způsoby vyplácení stipendií na pokrytí nákladů na studium. Vyplácení formou zápočtu právní
oddělení nedoporučilo, zkoumat se bude možnost poskytnutí bankovní půjčky. Proběhne jednání s Českou
spořitelnou o možnosti poskytování studentských kont.
 Návrh řešení mezifakultní výuky předmětů typu c – tento bod se projednával na základě požadavku
některých fakult na úhradu výuky c předmětů studentů z jiné fakulty. Zástupce LF se vyjádřil proti návrhu,
situaci řeší omezením možnosti získat kredity za c předměty na jiné fakultě. Pan děkan pověřil doc. Kubínka
a Mgr. Mazala zmapováním řešení problematiky na LF a PF a přípravou návrhu řešení pro PřF. V rámci
diskuse navrhl děkan omezit možnost generování kreditů za c předměty na jiných fakultách z 24 za
bakalářské a magisterské studium na 10.
 Žádost odborů o zvýšení tarifů, jednání bylo zatím odloženo. Dále se projednával požadavek na navýšení
hodnoty stravenek z 65 korun na 100 korun, k závěru se zatím nedospělo.
 Na jednání byly předány aktuální informace o FRUP a IGA projektech.
 Přítomní byli rovněž informováni o schválení závěrečné zprávy projektu POST UP. Paní prorektorka
Ulrichová upozornila na udržitelnost projektu, přesné informace paní prorektorka rozešle.
 Předkládání požadavků fakult a center na právní oddělení – seznam oprávněných osob pro předkládání
požadavků a dokumentů z fakult k posouzení na právní oddělení RUP byl po diskusi rozšířen o vedoucí
personálního a mzdového oddělení a tajemnici fakulty. Dokumenty půjdou k posouzení cestou vedení
fakulty nikoli pouze cestou děkana.
 Zrušení indexů – na jednání se diskutovalo o možnosti zrušení klasických indexů, proti byl zástupce LF,
studenti LF mají v indexech záznamy o dosažené úrovni studia a o očkování, tyto údaje je nutné předkládat
ke kontrole před vstupem na některá pracoviště LF.
Děkan
Pan děkan informoval o schůzce s vedoucí kabinetu cizích jazyků Dr. Vaňkovou, na které mimo jiné
projednávali zlepšení kvality výuky anglického jazyka pro studenty a důsledné rozřaďování studentů do kurzů
dle dosažené úrovně angličtiny.
Na jednání se dohodli, že při přijímacích zkouškách pro doktorské studium bude vždy přítomný zástupce
z kabinetu cizích jazyků pro posouzení jazykové úrovně studenta. Pokud nebude znalost angličtiny dostačující,
student bude muset znalost doplnit např. na kurzech v rámci celoživotního vzdělávání.
Dále pan děkan uvedl, že zahraniční studenti, kteří se přihlásí na studijní obor v češtině, musí prokázat znalost
českého jazyka. Pokud nebudou schopni studovat v češtině, mohou nastoupit na obory v angličtině pro
zahraniční studenty, např. s využitím nově plánovaného Fisherova stipendia. V této souvislosti požádal pan
děkan Mgr. Mazala, aby ve spolupráci s vedoucí kabinetu cizích jazyků zajistili ověření znalosti českého jazyka
v rámci přijímacích zkoušek, zatím pro doktorské studijní programy. Dále pan děkan pověřil Mgr. Mazala
monitoringem situace u oborů magisterských.
Kolegium děkana dále projednávalo možnost omezení hotovostních operací na fakultě. Kolegium po diskusi
k tématu rozhodlo, že operace v českých korunách na českých a zahraničních CP budou prováděny
bezhotovostně na účet, na který je zaměstnancům vyplácena mzda. Pan děkan požádal Ing. Zimovou o přípravu

vnitřního předpisu. Ing. Zimová dále upozornila i na potřebu omezení hotovostních operací přes pokladnu.
V rámci diskuse zazněl návrh na vytvoření limitu hotovostního čerpání na pracoviště. Pan děkan požádal
tajemnici o prověření možností.
Děkan také informoval přítomné o připomínce katedry informatiky ke stavu a údržbě zeleně na chodbách
fakulty. Ing. Zimová informovala o stavu věci, situace je v řešení.
Pan děkan dále představil členům kolegia reklamní spot fakulty. Po zhlédnutí videa přítomní diskutovali změny
a opravy spotu. Závěrem se dohodli na následujících úpravách:
 zobrazit název fakulty vedle znaku UP nad videem po celou dobu spotu (dle JVS)
 doplnit velké logo a název fakulty dle JVS na konec spotu
 stáhnout hlasitost hudby a posílit mluvené slovo
 vynechat střih se záběrem na nohy hodnostářů
 doplnit střih z oboru matematiky
Pan děkan pověřil Mgr. Petrželovou zajištěním výroby titulků ke spotu v české a anglické verzi, aby bylo možné
jej promítat na obrazovkách ve vstupní hale fakulty bez zvukové stopy.
Tajemnice Zimová
Ing. Zimová připomněla, že v lednu se bude sestavovat fakultní rozpočet na příští rok, požádala o spolupráci
a domluvu v rámci děkanátu, oddělení vnějších a vnitřních vztahů a studijního oddělení (kdo bude zajišťovat
inzerci, tisky atd.). Dále sdělila, že aktuálně probíhá plánování čerpání finančních prostředků do konce roku
2015, v případě přečerpání položek je třeba toto řešit s Ing Zimovou.
Proděkan Kubínek
Pan proděkan sdělil, že fakultní den otevřených dveří je připraven na 20. listopadu. Stručně informoval
o chystaném programu. S Mgr. Petrželovou se dohodli na formě spolupráce v rámci této akce.
Dále pan proděkan uvedl, že získal z pracovišť fakulty informace o tématech disertačních prací, které budou
vloženy do STAGu včetně informací o školiteli.
Proděkan Dvořák
Pan proděkan podal návrh 10 nejlepších prací, jejichž autoři získají na vědecké radě v prosinci cenu děkana. Pan
děkan požádal prof. Dvořáka o rozeslání seznamu oceněných prací a jejich autorů ostatním členům kolegia k
připomínkám a konečnému odsouhlasení. Členové kolegia ocenili kvalitativní i kvantitativní nárůst autorských
prací v letošním roce.
Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
Mgr. Petrželová seznámila přítomné s harmonogramem Zlaté promoce, která se bude konat v pátek 6. listopadu
od 12:30. Svou přítomnost na akci potvrdili doc. Kubínek, prof. Molnár, prof. Mašláň, pan děkan. Účast
potvrdilo 75 absolventů. Oběd pro účastníky je připraven na 15:00 hodin. Ukončení akce bude cca v 16:00
hodin, kdy je pro seniory připravena prohlídka města.
Mgr. Petrželová požádala o sdělení termínu tradičního POSPOSu. Kolegium zvolilo termín v úterý 15. prosince
od 12:00. Organizací akce byla pověřena správa budov.
Dále Mgr. Petrželová požádala děkana o stanovení termínu vyhodnocení návrhů projektů „Hýčkejte svou alma
mater“. Termín byl stanoven na 8. prosince v 14:00.
Setkání ředitelů fakultních škol se uskuteční 7. prosince v Pevnosti poznání. Začátek akce bude přesunut na
13:30, aby se mohl akce zúčastnit pan děkan.
Různé
Pan děkan informoval, že letošní vánoční sbírku bude řídit Mgr. Oulehlová, předání výtěžku se uskuteční 14.
prosince v 8:00.
Mgr. Petrželová požádala o instalaci zásuvek v hale v 6. podlaží fakultní budovy, které momentálně chybí při
pořádání akcí (ozvučení atd.).
Cena děkana vynikajícím pedagogům bude vyhlášena 9. prosince na vědecké radě, návrhy na udělení ocenění
budou odsouhlaseny korespondenčně vzhledem k nepřítomnosti proděkana Molnára.
Kolegium schválilo jako letošní vánoční dárek zaměstnancům fakulty zajištění filmového představení James
Bond v prosinci. Zajištěním byla pověřena Mgr. Petrželová.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: 1. prosince 2015 v 14:00 hodin.
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

